
Regulamin konkursu plastycznego

Pn. „Piękno Środka Polski”

I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Piątku.

2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: konkurs plastyczny pn. „Piękno

Środka Polski”, zwany dalej Konkursem.

4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

Regulamin Konkursu dostępny będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, a także na stronie

internetowej pod adresem www.gminapiatek.pl.

5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

II. Cele konkursu:

1. Promocja Gminy Piątek poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania

zakątków naszego regionu.

2. Rozwijanie zdolności plastycznych.

3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu.

4. Wzmocnienie identyfikacji dzieci i młodzieży z dziedzictwem kulturowym miejsca zamieszkania,

budowanie więzi lokalnych.

III. Uczestnicy

1.Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół

podstawowych i gimnazjalnych.

2.Uczestnicy podzieleni zostaną na cztery kategorie wiekowe:

I kategoria – przedszkolaki 5-6 latki

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas I-III,

III kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,

IV kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII i klas gimnazjalnych

IV. Tematyka prac konkursowych
1.Praca plastyczna powinna być związana tematycznie z Gminą Piątek jako środkiem Polski.



2.Tematem pracy powinny być charakterystyczne miejsca, zabytki, imprezy i inne obrazy miasta

i Gminy Piątek.

3. Prace powinny wynikać z indywidualnego odbioru, nie można wzorować się na zamieszczonych

w książkach ilustracjach, ponieważ takie prace nie będą oceniane.

4.Do pracy należy dołączyć (przykleić na odwrocie pracy) notę o autorze wg poniższego wzoru

Nota o autorze (prosimy nakleić ją na odwrocie pracy):

·Tytuł pracy..........................................................................................................

·Nazwisko i imię...................................................................................................

·Wiek ..................................................................................................................

·Nazwa i adres placówki ...........................................................................................................................

·Imię i nazwisko opiekuna – ...............................................................................

V. Forma prac konkursowych

1. Praca powinna być wykonana w dowolnym formacie, techniką plastyczną –rysunkową, tj. farbami

plakatowymi, akwarelą, kredkami drewnianymi, kredkami świecowymi, pastelami, flamastrami,

ołówkiem, węglem lub techniką płaską, tj. wycinanka bądź wydzieranka z kolorowych gazet i papieru.

2. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

VI. Terminarz konkursu

1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie V niniejszego regulaminu należy nadesłać lub

dostarczyć osobiście wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1) do 31 sierpnia 2018r.na adres: Gminny

Ośrodek Kultury w Piątku, ul. Strażacka 3, 99-120 Piątek

2. Wyniki Konkursu oraz miejsce wręczenia nagród zostaną opublikowane w terminie do 14.09.2018

r. na stronie internetowej www.gminapiatek.pl

3. O wynikach Konkursu zostaną także poinformowani dyrektorzy placówek oświatowych.

VII. Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana

dalej Komisją.

2.Komisję powołuje Organizator.

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Uczestnicy konkursu (w IV kategoriach wiekowych), którym Komisja przyzna I, II i III miejsce

otrzymają nagrody rzeczowe.



6. Komisja może przyznać wyróżnienia.

7.Fundatorem nagród jest Organizator.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu oraz

wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia

29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101,poz. 926,z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych jest dyrektor GOK w Piątku.

3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także

prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie

oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego kopiowania i reprodukcji prac do celów

reklamowych w prasie, na stronie internetowej i w wydanych wydawnictwach.

5. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez

podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie

internetowej www.gminapiatek.pl.

6.Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury

w Piątku.



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

„Piękno Środka Polski”

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………..

Wiek ……………. lat

Adres e-mail…………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………..............

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ……………………………………………..

- Oświadczam, że prace plastyczne nadesłane na konkurs zostały wykonane przeze mnie i przysługują
mi do nich wszelkie prawa autorskie.

- Nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu własność nadesłanych prac konkursowych.

- Przekazuję prawa do wykorzystywania swoich prac we wszystkich działaniach związanych
z upowszechnieniem i promocją konkursu.

- Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

- Zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych. (Ustawa o ochronie
danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. Dz.U.
2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

……………………………………….……….

 (miejscowość i data)

..……………………………………………….

(podpis uczestnika konkursu /
                                                                                                      w przypadku osób niepełnoletnich

                                                                                                                                                                   rodzica lub opiekuna prawnego)


